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Socialradikala

BEMOKRATERNA

Reservation, ärende nr 2, UN 2014-04-07 Ramsjo skola

Det är viktigt att en samhällsekonomisk bedomning och analys görs och att det inte enbart är
den kommunala ekonomin scm styr cm och när en hel skola ska laggas ned.

I Checkhsta for en hotad skola scm är hämtad frn Glesbygdsverkets bok “Skolan mitt i byn”
finns ALLA kriterier scm bOr tas I tanke innan ett beslut cm en nedlaggelse sker.

Denna Checklista lämnades som yrkande vid ärendet. Yrkandet avslogs.

Med hanvisning till denna Checklista vill vi med bestämdhet reservera oss met det beslut
som blev taget i UN 20 14-04-07 enligt 5 kap. 26-28 § KL.

Beslutet lyder:
“UN foreslâr KF besluta inriktningsbeslut cm aft RamsjO skola avslutas scm F-9 grundskola I
samband med skolavslutningen i juni 2015, cm inget annat pvisas i dec 2014.”

Ljusdal 2014-04-07

Marie Mill Conny Englund

Demokrafin afla nder hotas nu av marknadens diktatur
En eiitstyrd byrkrati är inte ösningen Endast reeflt foflistyre kan ösa probemet.

SociaIraikaIa emokraterna I LjustIa( kommwiF7ostvage 1, 820 46 R.msjb
Ordf. Leif Hrisen 070-218 72 27, 0651-501 59 • Vice orf. Jonriy Mill 070-318 19 60, 0651-138 51
Kassör Thomas Wnel 076-110 04 02, 0651-102 79
Senkgiro 5799-5482.
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Reservation 1 mot utbildningsnamndens beslut gällande utbyggnad av Propellerns Förskola

Färila.

En matsal for 60 smàttingar är ingen bra ide!

Nämnden bar beslutat att man viii ha Propellerns Förskoia utbyggd for att kiara av de

arbetsmiljOproblem som harpâpekats. Det är en nOdvändighet och jag stöder fOrslaget sâ

lngt. Det kommer bli en hel dei omstruktureringar pa grund av tilibyggnaden. Mycket är

positivt i de fOreslagna lOsningarna men inte alit.

Man fOreslar att det tre avdeiningarna pa Propeiiern ska ha en gemensam matsal. (Hittilis

har de haft en per avdelning.) Jag anser att det blir ett stort socialt problem och att

mOjliga iösningar ocksa äventyrar barnens fysiska häisa. Det verkar vara underfOrstàtt att

inte alla ska äta samtidigt. Tur är väl det. Sâ tydligen ska de äta i skift med alit vad det

innebär. Barnens och for övrigt även personalens frihet kring mâltidssituation biir kiart

kringskuren av köande barn som väntar pa sin tur. Mâitiderna mâste kiockas och kan inte

Overgâ till olika lämpliga aktiviteter pa plats fOranledda av situationen. Atandet behOver

begränsas med hansyn till andras hunger och uppgjorda scheman.

Men det jag ser som an värre är att sma barn inte ska fâ äta den tid personalen anser bäst

passar deras dygnsrytm utan när schemalaggaren bar funnit det mOjiigt. Jag tror att det

iigger en hälsofara I detta. Det kommer att bli rätt lângt mellan den som fOrst kan äta

lunch och de som sist far gOra det om inte maltiderna ska hastas igenom.

Jag reserverar mig till fOrmân fOr mitt fOrslag att det ska inrättas fiera matsalar I samband

med utbyggnaden.

László GOnczi (MP)
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Reservation 2 mot utbildningsnamndens beslut gallande utbyggnad av Propellerns Förskola i

Färila.

Mat ska lagas pa plats!

I samma ärende som jag tar upp i mm reservation 1 har nämnden ocksâ foreslagit att

Propellern ska ha ett nytt motagningskok. Jag anser att där ska byggas ett s kallat

tillagningskok for att kunna ha vaifrihet hur mltidsservisen ska kunna organiseras. For mig

är det tveklOst bäst bde ur naringssynvinkel, social och pedagogisk synvmnkel att maten

lagas p plats. D ökar ocks mojligheterna till att maten är lokalt producerad, anser jag.

I underlaget fOr beslutet har vi delgivits bl.a. fOljande: “Kommunfullmäktige beslOt den 20

juni 2005 (Kf § 80) att ‘Kyld mat införs i början p 2006 I omsorgens enheter i centrala

Ljusdal samt Bofinkens förskola, skolorna i Hybo, Tallsen, Gärdesen och Stenhamre’.

Beslutet innehOll ocks att ‘Oversyn görs fOr effektivisering av mltidsverksamheterna i Los

och RamsjO samt skolorna i Färila och JärvsO.”

Det var helt uppenbart for fullmaktige att detta beslut inte skulle leda till att andra enheter

mom barnomsorgen skulle f maten frn centralköket.

Det sr ocks i underlaget: “Sedan dess har kyld mat införts vid ytterligare enheter, utan att

frgan forts till kommunfullmäktige for nya avgoranden. Propellern är en av dem.”

Själv anser jag att detta strider mot kommunallagens krav pa att fullmaktiges beslut endast

kan upphavas av fullmaktige självt. Speciellt när det gäller ett sâ stort och sa kontroversiellt

beslut som detta!

Egentligen anser jag att ocksa utbildningsnamndens beslut, som jag reserverar mig emot,

strider mot fullmaktiges och bör lyftas till densamma. Men det centrala är att inte begransa

ett bygge sâ att nu gällande krav och eventuella framtida ambitioner ska leda till dyra

ombyggnationer.

Bygg tillagningskok pa Propellern fOr barnens skull!

LászlO GOnczi (MP)
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